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Łaczkowska M., Małczak E., Baryga A.: HPLC/
RI Method for Determination of Carbohydrates
in Sugar Industry Intermediates and Products
The aim of the article is to present HPLC/RI method
for determination of four carbohydrates: glucose,
fructose, sucrose and raffinose in white sugar,
brown sugar, molasses, sugar beet filtrate and diffusion juice. Those carbohydrates are most frequently
assay substances in sugar products. The method
shows good repeatability, precision and sensitivity.
Linear range is 0.05–0,25 mg ml–1 for raffinose and
0.05–70 mg ml–1 for other three saccharides. The limit
of detection (LOD) was determined 0.045 mg ml–1
for raffinose and 0.03 mg ml–1 for glucose, fructose
and sucrose.
Key words: sugar industry, carbohydrates, HPLC/RI method.
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Poděkování Ing. Stanislavu Tobolovi
Své působení ve společnosti Moravskoslezské cukrovary, a. s., ukončil po 17 letech 17. 6. 2015 její generální ředitel Ing. Stanislav Tobola.
Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické, obor organická technologie, v roce 1984 pracoval v podniku MILO Olomouc,
kde se postupně vypracoval na pozici výrobního ředitele. 1. 4. 1998
nastoupil do společnosti Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, a. s.,
a po třech měsících byl jmenován generálním ředitelem. Díky fúzi
s cukrovarem Uničov a společností 1. Slezská, a. s., v Opavě vznikla
1. 1. 2000 společnost Moravskoslezské  cukrovary a. s., ve které ing.
Tobola nadále zastával funkci generálního ředitele. V roce 2008 se stal
předsedou představenstva a od roku 2010 byl také členem představenstva společnosti Slovenské cukrovary, s. r. o., v Seredi.
Kromě zodpovědnosti, koordinace a řízení všech oblastí v cukrovaru
se především věnoval zajištění základní suroviny pro oba závody.
Aktivně se zúčastňoval jednání s pěstiteli a díky jeho vyjednávacím
schopnostem se podařilo s dodavateli cukrovky uzavřít dlouhodobé
smlouvy pro dodávky této suroviny. Tím zajistil také dostatečné množství
cukrovky i po zavedení kvótového systému po našem vstupu do EU.  
Dlouhodobě prosazoval korektní a rovnou dohodu mezi cukrovarem
a zemědělci. Během jeho působení byly ve společnosti provedeny
investice vedoucí ke zvýšení kvality cukru a především k navýšení
skladovacích kapacit i zjednodušení logistiky vybudováním v té době
největšího cukerního sila v České republice.
Ing. Tobola pracoval v představenstvu Agrárních komor ve Znojmě,
Ostravě a Opavě. Postupně se při výkonu funkcí místopředsedy a předsedy Koordinační rady ČMCS i zástupce ČR v představenstvu Evropského
sdružení výrobců cukru (CEFS) podílel na tvorbě a formování politiky
českého i evropského cukrovarnictví v rámci zemědělského sektoru EU
Jiří Hollein, Josef Pojer
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